نشرة يومية تعني بأخبار الجامعة
تصدر عن إدارة العالقات العامة واإلعالم ــ مكتب اإلعالم
األربعاء  /9شعبان  1436ه ـالموافق 2015 /5 / 27م

بسم الله الرحمن الرحيم
جامعة افريقيا العالمية
نشرة أخبار الجامعة

ختام الدورة األولى لمهارات
بناء االختبــــارات التحصيلية

مدير الجامعة يلتقي الداعية
الموريتاني محمد الحسن الددو

التقي الربوفيسور كمال حممد عبيد مدير اجلامعة صباح أمس بقاعة افريقيا للمؤمترات
فضيلة الشيخ حممد احلسن الددو من خالل زيارته للجامعة اليت تأتي بدعوة من كلييت
الشريعة والقانون والدراسات اإلسالمية كأستاذ زائر للجامعة
هذا وقدم فضيلة الشيخ الددو حماضرة قيمة شهدت حضوراً مميزاً من الطالب

انطالق األسبوع الثقافي لكلية
الشريعة والقانون صباح اليوم

تنطلق صباح اليوم األربعاء بكلية الشريعة والقانون فعاليات األسبوع
الثقايف األول لكلية الشريعة والقانون الذي تنظمه مجعية الطالب
القانونيني حتت شعار(أجيال واعدة من أجل عدالة راسخه) حيتوي
األسبوع علي معرض قانوني ــ برامج ثقافية ـ إبداعات طالبية ـ
مسابقات أكادميية وتستمر الفعاليات حيت غدا اخلميس مبركز
الطالبات

بالتعاون مع إدارة اجلودة وترقية األداء اختتمت مساء األثنني
املاضي التدريبية يف مهارات بناء االختبارات التحصيلية اليت قام
بتنفيذها على مدى ثالثة أيام الدكتور /عمر موسى احلسن خبري
بنوك األسئلة واالمتحانات ورئيس اللجنة وشارك يف الدورة
التدريبية ممثلني من الكليات ذات التخصصات األدبية حيث بلغ
عددهم ( )26أستاذًا متدرباً.

مركز البحوث ينظم ندوة
الغلو الديني في كينيـــا

نظم مركز البحوث والدراسات اإلفريقية صباح امس بقاعة
املركز ندوة تناولت قضية الغلو الديين يف كينيا أسبابها
ومسبباتها حيث شارك يف الندوة عدد كبري من طالب
اجلامعة خاصة طالب دولة كينيا.

اإلشراف العام  :أ .معتز مدني عبد الله
رئيس التحرير  :أ .حسان علي طـــــــــه
تصوير  :أ .البدري مصطفي

المركز اإلسالمي ينظم منتدي الهداية واألسلمة

نظم املركز اإلسالمي اإلفريقي يوم السبت املاضي بقاعة افريقيا للمؤمترات املنتدي األول للهداية واألسلمة مت
فيه تقديم ورقتني األولي بعنوان هذا احلبيب اخلامت قدمها الدكتور حيي أمحد حممد دكة والورقة الثانية
قدمها عمر حممد أبوبكر بعنوان كيف ندعو غري املسلم لإلسالم وأدارا اجللسة الدكتور مصطفي البكري كماقدم
الدكتور أمحد الزين أمحد عميد الطالب حماضرة بعنوان مقاصد الشريعة اإلسالمية

انطالق المرحلة الثانية لمشروع البصمة
اإللكترونية

إنطلقت أمس الثالثاء المرحلة الثانية لمشروع البصمة اإللكترونية وذلك بالمرور
عبر أجهزة البصمة عند اإلنصراف فقط حتي نهاية األسبوع علي يبدأ المشروع
بصورة كلية من األسبوع القادم عبر الحضور واالنصراف وذلك علي النحو التالي
يستمر زمن الحضور للموظفين حتي  7:45دقيقة
يستمر زمن الحضور للعمال حتي  7:15دقيقة
زمن االنصراف للموظفين  3:30وللعمال  4مس ء

إشراقة الصباح
قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم "إذا
مجع اللَّه األولني واآلخرين جييء مناد
فينادي بصوت يسمعه اخلالئق
سيعلم أهل اجلمع اليوم من أوىل بالكرم،
ليقم الذين تتجافى جنوبهم عن املضاجع
فيقومون ،وهم قليل،
ثم ينادي ليقم الذين كانت ال تلهيهم
جتارة وال بيع عن ذكر اللَّه فيقومون
وهم قليل ،ثم ينادي ليقم الذين كانوا
حيمدون اللَّه تعاىل يف السراء والضراء
فيقومون وهم قليل ،ثم حياسب سائر
الناس))"

